Huondessluužbu

Papitoi huondessluužbu
Miruaninan avul pietty huondessluužbu. Psalmoin numeruičendu on Septuagintan mugaine.
Meijän Pyhien Tuattoloin ezimalittuloin täh, Hospodi Iisus Hristos, Jumal
meijän armahta meidy
Kunnivo olgah Sinule, Jumal meijän, kunnivo Sinule
Taivahalline Kuningas, Puolistai, Toven Hengi, joga paikas olii i kaiken
täyttäi, hyvyön lähte da eloksen andai, tule i elä meis da puhtasta meidy
kaikes pahuos i pellasta, oi Hyvä sielut meijän.
Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi, armahta meidy (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin
Kaikis pyhin Troičču, armahta meidy. Hospodi, puhtasta riähkis meijät.
Halliččii, prosti pahat ruavot meijän. Pyhä, tule da paranda heikkovus
meijän Sinun nimen täh.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin

Tuatto meijän taivahalline! Olgah pyhänny Sinun nimi. Tulgah Sinun valdu. Roikkah Sinun tahto kui taivahas, mugai mual. Anna meile tänäpäi
meijän jogapäivväine leiby. Prosti meile meijän vellat, kui myö prostimmo
niilöile, ket ollah meile vellas. Älä vie meidy muanitukseh, a piästä meidy
pahas.
Hospodi armahta (12)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin
Tulgua, kumardakkuammokseh meijän Kuningastu, Jumalua
Tulgua kumardakkuammokseh da heittykkiämmö polvilleh Hristosan meijän Kuningahan da Jumalan edeh
Tulgua, kumardakkuammokseh da heittykkiämmö polvilleh iče Hristosan
meijän Kuningahan da Jumalan edeh.

Psalmu 19
Kuulkah Ižändy sinuu häfäpäivänny, vardoikkah sinuu Juakoin Jumalan
nimi! Työndäkkäh Häi Sinule avun pyhäkois, lujan tuven Sionalpäi! Mustakkah kai sinun verhat, ottakkah hyvin vastah sinun kylläzet poltoverhat!
Täyttäkkäh Ižändy kai sinun palavat toivehet da andakkah lykkyy sinule
ruadolois! Myö iloičemmokseh sinun voitandua da nostammo flagun meijän

Jumalan kunnivokse. Täyttäkkäh Ižändy kai sinun pakičendat! Nygöi minä
tiijän, Ižändy auttau Omua voijeltuu, vastuau hänele Omas pyhäs taivahaspäi, piästäy händy Oman oigien käin väil. Erähät mennäh hyväkse
omil torakärrylöil, erähät-heboloil, a myö menemmö hyväkse Ižändän,
meijän Jumalan, nimel. Hyö häilähtettihes da langettih, a myö nouzimmo
i pyzymmö pystyi. Ižändy, piästä suarii da kuule meidy, konzu myö kirrummo Sinuu!
Psalmu 20
Ižändy, sinun vägi tuou iluo suarile. Häi kirguu hyväs mieles, gu Sinä piästit
händy. Sinä annoit hänele, midä toivoi hänen syväin, ry hyllännyh hänen
pakičendoi. Sinä hyvitit händy sanal, annoit ozan, panit hänen piäh venčan
puhtahas kullas. Häi pakičči Sinul elaigua. Sinä annoit sen hänele: pitkän
ijän, ilmanigäzen elaijan. Suuri on hänen kunnivo, gu Sinä avvutat händy.
Sinä annoit hänele kunnivon da suuruon. Sinä hyvität händy nygöi dai
ainos, Sinun rinnal olendu tuou hänele iluo da hyviä mieldy. Suari luottau
Ižändäh, Ylimäzen hyvys ei anna hänele häilyö. Sinun käzi, Ižändy, löydäy
kai Sinun vihaniekat, Sinun oigei käzi kai Sinun vastustajat. Tavas Sinä
panet heidy kui tulizeh päččih, Omas vihas hävität heidy, Ižändy, i tuli
syöy heidy. Siinä hävität heijän lapset muan piäl, hävität heijän jälgeläzet
rahvahien joukos. Hos hyö tahtottih pahua Sinule, piettis mieles pahua
ruaduo Sinuu vastah, no nimidä ei voidu luadie. Sinä viet jouhen heih päi,
työnnät piilit heih. Nouze, Ižändy! Ozuta Oma vägi! Myö rubiemmo pajol
da soitol ylendämäh Sinun suurii ruadoloi.

Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amim.
Pyhä Jumal, pyhä vägevy, pyhä kuolematoi, armahta meidy (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin
Kaikis pyhin Troičču, armahta meidy. Hospodi, puhtasta riähkis menijät.
Halliččii, prosti pahat ruavot meijän. Pyhä, tule da paranda heikkovus
meijän Sinun nimen täh.
Hospodi armahta, Hospodi armahta, Hospodi armahta.
Tuatto meijän Taivahalline. Olgah pyhänny Sinun nimi. Tulgah Sinun
valdu. Roikkah Sinun tahto kui taivahas mugai mual. Anna meile tänäpäi
meijän jogapäiväine leiby. Prosti meile meijän vellat kui myö prostimmo
niilöile ket ollah meile vellas. Älä vie meidy muanitukseh a piästä meidy
pahas.
Piästä pahas Omua rahvastu, hyvitä Sinun omii. Anna Sinun kiriköle voitto
vihaniekois da suojele Sinun ristal valdukuntua.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele.
Oi Hristos Jumal, kudai vällys tahtos nouzit ristale. Anna Sinun hyväsydämellizyön
lahjoi Sinun nimie kantajale rahvahale. Lujenda sen halličustu andamal sil
avukse rauhan sodavehkeh. Voiton lannistumatoi merki.
Nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amim.
Hyväsydämelline kannattai kaikkien ylistämä Jumalansuaju, älä hylgiä
meijän malittui a lujenda Sinun vieruiččijua rahvahastu andamal sille voitto
taivahallisel avul, ga Sinä, oi ainavo blahoslovoidu, olet suannuh Jumalan.

Heksapsalmat
Kunnivo Jumalale ylimäzes taivahas, i mual rauhu rahvahile, kudamii Häi
suvaiččou. (3)
Ižändy, avua minun suu, i minä ylendän Sinuu. (2)
Psalmu 3
Ižändy, kui liženi minul vihaniekua! Äijät nostah minuu vastah, äijät sanotah minus: Jumal ei avvuta händy. No Sinä, Ižändy, olet minun suojusraudu dai kunnivo, Sinä nostat minun piän pystyh. Minä kirrun Ižändiä
abuh, i Häi vastuau minule Omal pyhäl mäilpäi. Minä vieren muate, maguan
dai nouzen, Ižändyhäi vardoiččou minuu. En varua, hos pimei pilvi rahvastu kaikkielpäi nossou minuu vastah. Ižändy, nouze! Jumalazeni, piästä
minuu! Sinä lyöt kaikkii minun vihaniekkoi huulii vaste, katkuat jumalattomien hambahat. Vai Ižändäs tulou piäzendy. Sinus tulou hyvitändy Sinun rahvahale.
Psalmu 37
Ižändy, älä vihas čakkua minuu, älä tavas satata minuu! Sinun piilit mendih
minuh, Sinun käzi painau minuu muah. Ei ole tervehty kohtua minun rungas Sinun vihan täh. Luut ei suaha rauhua minun riähkien takku on jygei,
se on piäliči minun vägilöi. Minun kibiet ollah tävvet märgiä, net kuaritah minun mielettömyön täh. Minä koukistuin da menin kämpih, kaiken
päivän kävelen tuskas da pahas mieles. Landehet ollah kai tules, rungas ei

ole tervehty kohtua. Olen väitöi, mennyh mies, kirrun syväntuskis. Ižändy,
Sinun ies ollah kai minun tahtot, minun hengähtykset ei olla Sinus peitos.
Minun Syväin särizöy, väit hyllättih minuu, päivänvalgeigi sambui silmis.
Minun lähimäzet da dovarišat hyllättih minuu minun ozattomuon täh, omahizet pyzytäh minus loitton. Net, ket ečitäh minun hengie, pannah minule
verkuo. Net, ket tahtotah minule pahua, paistah minun hävitändäs, päivät
läbi duumaijah, kui muanittua minuu. A minä olen kui kuurnis, en kuule
nimidä, olen kui kieletöi, en avua suudu. Minä olen kui ristikanzu, kudai
ei kuule, kudamal ei ole midä sanuo vastah. Sinus, Ižändy, minä vuotan
abuu. Ižändy, Jumalazeni, Sinä vastuat minule. Minä pokoroičemmos:
älä anna minun vihaniekoile pidiä iluo, älä anna heile nagrua minun piäl,
konzu minun jalgu häilähtähes. Minä olen kuadumas, tusku ei jätä minuu
ni kodvazekse. Minä tiijän omat pahat ruavot, pien tuskua omien riähkien
täh. A minun vihaniekat eletäh da suitetah vägie, äijät vihatah minun
viäryöttäh. Hyö maksetah hyväs pahal, vihatah minuu, hos minä tahtoin
heile hyviä. Älä hylgiä minuu, Ižändy, Jumalazeni! Älä loittone minus!
Huolita minule abuh, Ižändy, Piästäjäzeni!
Psalmu 62
Jumal, Syöttäjäzeni! Sinuu ečin jo päiväzen nostes. Minun hengi palau
Sinuh, minun rungu vuottau Sinuu tyhjäs, kuivanuos, viettömäs muas.
Minä näin Sinuu pyhäkois, näin Sinun väin da kunnivon. Sinun armo on
parembi elaigua. Minun suu ylendäy Sinuu. Minä kiitän Sinuu ainos, kuni
elän. Sinun nimes nostan käit. Sinä syötät minuu kui parahas gostitan-

dustolas, i minä ylendän Sinuu ilopajol. Minä duumaičen Sinuh näh magavosijal, pien Sinuu mieles yön vardoičenduaijol. Sinähäi tulit minule abuh,
Sinun siibien al minä kirrun hyväs mieles. Kogo hengen väil minä tartun
Sinuh, Sinun oigei käzi on minule tuvennu. A net, kuduat ečitäh surmua
minun hengele, mennäh muan syvyöh. Heidy tapetah miekal, heis roihes
sualis reboloile. Andakkah Jumal äijän iluo suarile. Pidäkkäh hyviä mieldy
jogahine, ken andau sanan Jumalan nimel. A kielastelijoin suut typitäh.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Alliluija, Alliluija, Alliluija. Kunnivo olgah Sinule Jumal (3)
Hospodi armahta (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.

Psalmu 87
Ižändy Jumal, Piästäjäzeni! Päiväl minä kirrun Sinuu abuh, yölgi kiännyn
Sinuh päi. Tulgah minun malittu Sinun edeh, kaldua korvu minun kirrundah! Kylläl olen nähnyh gor’ua, olen tuonilmazen kynnyksel. Olen
pandu kalmah menijöin joukkoh. Minä olen kui mies, kudai kaimai omat
väit, Olen jiännyh yksin, kui olizin jo kuolluh. Minä viruin kui kuolluot
ruuhis, kudamii Sinä et enämbiä musta, kudamii Sinun käzii enämbiä ei
auta. Sinä panit minuu syväh haudah, pimieh da pohjattomah. Sinun viha
jygieh painau minuu, da kaikil Sinun aldoloil Sinä löit minuu. Sinä ajoit
loitos minuspäi minun dovarišat, luajiit minuu tylgiekse heile. Olen kiinni,
en voi piästä välläle. Tuskis minä itken silmät kuivakse. Kaiken päivän
kirrun Sinuu, Ižändy, oijendan käzii Sinuh päih. Ethäi Sinä kuolluzile luaji kummua, eihäi kuolluot nosta kiittämäh Sinuu. Ei ruuhes sanella, kui
Sinä armahtat, ei tomus mustella, mittuine uskottavu Sinä olet. Tundietahgo pimies Sinun kummii, paistahgo Sinun hyvyös unohtettuloin muas?
Ga minä kirrun Sinuu, Ižändy, aijoi huondeksel minun malittu on Sinun
ies. Ižändy, mikse hylgäit minuu, mikse peität silmii minus? Nuoruos suate
olen ozatoi, surmu käveli minun rinnal. Väzyndäh suate kannan Sinun annettuu gor’atakkua. Sinun viha on mennyh minus piäliči, Sinun pöllätykset
kuattih minuu. Joga päiviä net ollah ymbäri minus kui viet, tullah minun
piäle joga puoles. Sinä ajoit iäres kai minun dovarišat da lähimäzet, tuttaviigi ei nävy.

Psalmu 102
Ylendä Ižändiä, minun hengi, dai kai midä minus on, ylendäkkiä Hänen
pyhiä nimie. Ylendä Ižändiä, minun hengi, älä unohta, midä hyviä Häi luadi sinule. Häi prostiu kai sinun riähkät, parandau kai sinunča voimattomuot, piästäy sinuu surman kohtis, panou sinule piäh armon da suvaičendan
venčan. Häi ainos täyttäy sinun tahtot Omal hyvyöl, i sinun nuorus uvvistuu kui kotkan. Ižändän ruavot ollah tovet, Häi andau oigien suvvon kaikile painettuloile. Häi ozutti Moizele Omat dorogat, avai Izrailan rahvahale
Omat ruavot. Hyvä da armolline on Ižändy. Häi on tirpačču, Hänen armo
on suuri. Ei Häi viäritä meidy ijän kaiken, ei pie vihua ilmazenijän. Ei Häi
maksa meile meijän riähkii myö, ei tazua meile meijän pahoin ruadoloin
mugah, sendäh gu kui korgei on taivas muan piäl, muga suuri on Ižändän
armo Händy varuajii vastah. Kui loitton on päivännouzu päivänlaskus,
muga loitokse Häi eisti meispäi meijän viäryöt. Kui Tuatto armahtau omii
lapsii, muga Ižändy armahtau niidy, ket varatah Händy. Häi tundou meidy,
tiedäy mis olemmo luajitut. Häi mustau, myö olemmo muan pöly. Ristikanzan elaigu on kui heiny, häi kukkiu kui niityn kukku. Tuuli puhaldau hänen piäl dai händy jo ei ole, hänen olendusija jo ei tunne händy.
Ga Ižändän armo on ilmanigäine, aijas aigah suate se pyzyy niilöin niškoi,
ket varatah Händy. Polves polveh suate pyzyy Hänen tozi niilöih niškoi,
ket novvetah Hänen sobuu, ket mustetah Hänen käskyt da täytetäh net.
Ižändäl on taivahas valduistuin, Hänen vallan al on kai mua. Ylendäkkiä
Ižändiä, kai Hänen anhelit, työ ylen vägevät, kuduat täytättö Hänen käskylöi

da kuuletto Hänen sanua. Ylendäkkiä Ižändiä, kai Hänen torajoukot, työ
Hänen käskyläzet, kuduat täytättö Hänen tahtot. Ylendäkkiä Ižändiä, kai
Hänen luajitut kaikkiel Hänen valdukunnas! Ylendä Ižändiä, minun hengi!
Psalmu 142
Ižändy, kuule minun malittu, kuundele minun pokoroičendua! Sinä olet
uskottavu da oigei, vastua minule! Älä kuču suudoh Sinun käskylästy, gu
niken ei ole oigei Sinun ies. Vihamies ajau jälles minun hengie, polgou jalgoih minun elaijan, panou minuu elämäh pimieh, kus eletäh ammui kuolluot. Minun hengi vaibuu, syväin jämpistyy. Minä mustelen andizii aigoi,
tutkin kaikkii Sinun ruadoloi, ajattelen Sinun käzil luajittuloi ruadoloi.
Minä oijendan Sinuh päi omat käit, minun hengi igävöiččöy Sinuu, kui
kuivu mua tahtou vetty. Ižändy, vastua minule teriämbi! Väzyin vuottua.
Älä peitä minus silmii, eiga minä roimmos kui kalmahmenii. Anna minule
huondestu myö kuulta Sinun armos, gu Sinus minä ečin suojua. Ižändy,
Sinun puoleh minä kiännyn, ozuta minule dorogu, kuduadu pidäy astuo.
Ižändy, piästä minuu vihaniekois! Sinus minä ečin suojua. Opasta minuu
täyttämäh Sinun tahto, Sinähäi olet minun Jumal. Sinun hyvä Hengi anna
vedäy minuu oigevuon muah. Sinun nimen täh, Ižändy, anna minule eliä!
Sinun toven täh piästä minun hengi ahtahas! Sinun armon täh hävitä minun vihaniekkoi, hävitä kaikkii minun hengen ahtistajii, minähäi olen Sinun käskyläine.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da il-

mazen ijän. Amin
Alliluija, Alliluija, Alliluija, kunnivo olgah Sinule Jumal (3).

Ižändy on Jumal, Häi andoi meile valgien.
Hyvitetty olgah se, kudai tulou Ižändän nimes.
Kiittäkkiä Ižändiä! Häi on hyvä, Hänen armo pyzyy ilmazen ijän.
Hyö tuldih kaikkielpäi, kierrettih minuu, no Ižändän nimel minä voitin
heidy.
Minä en kuole, a elän da sanelen Ižändän ruadoloih näh.
Kivi, kudai koinludijat hyllättih, rodih čuppukivekse. Ižändy luadi sen, i se
on kummu meijän silmis.
PÄIVÄN TROPARI (kačo Minea)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
TEOTOKION (kačo oktoekhos)

KATISMAT
Hospodi armahta (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele
nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Enzimäzen katisman loputtuu lugii sanou:

Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele.
Hora: nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Alliluija, Alliluija, Alliluija. Kunnivo olgah Sinule, Jumal (3)
Hospodi armahta (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele.
Lugii: nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Toine da kolmas katisma luvetah samal taval kui enzimäine.
Kolmanneš katisman loputtuu lugii sanou:
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Alliluija, Alliluija, Alliluija. Kunnivo olgah Sinule, Jumal (3)
KATISMATROPARIT(kačo oktoekhos)))

Psalmu 50
Armahta minuu, Jumal, Sinun suures hyvyös. Pyhki iäre minun riähkät,
Sinä äijän armon andai. Peze minuu puhtahakse minun viäryös, Puhtasta
minuu minun riähkäs. Minä tiijän, ku olen mennyh zakonoi vastah, minun
riähky on ainos minun silmien ies. Sinule vai Sinule, minä luajiin riäkhkiä,
Sinun silmien ies luajiin pahua, sendäh Sinä olet oigei minuu vierittäjes,
puhtasmieline minuu suudijes. Minähäi olen viäry roindua myöte, riähkäs

sai minuu muamo. No Sinä panit minun syväimeh toven, annoit minule
Sinun mielevyön. Priskuta minuu issopal, i minä roimmos puhtas, peze
minuu, i minä roimmos lundu valgiembakse. Anna minule kuulta vessel viesti, elavuta luut, kuduat murrit. Kiännä Sinun silmät iäre minun riähkis,
pyhki minus kai minun viäryöt. Jumal, luaji minule puhtas syväin, uvvista
minuu, anna luja hengi. Älä aja minuu iäre Sinun silmis, älä ota minus Sinun Pyhiä Hengie. Anna minule uvvessah piäzendän ilo, lujenda minuu
Sinun vägeväl Hengel. Sit minä opastan Sinun matkoi viäryönluadijoile,
i riähkähizet tullah järilleh Sinun luo. Jumal, Piästäjäzeni, piästä minuu
verivellas, sit minä iloiänin kiitän Sinun oigevuttu. Ižändy, avua minun
suu, i minä ylendän Sinuu. Minä tuozin Sinule verhan, ga sidä Sinä et
tahto, poltoverhu ei ole Sinule mieldy myö. Murdunuh mieli on minun
verhu Jumalale, murtus syväimes Sinä et kieldävy, Jumal. Ižändy, luaji
Omas armos hyvytty Sionale, nosta uvvessah Jerusaliman kiviseinät! Sit
mieldy myö roitahes Sinule oigiet verhat, tuomizet da tukulleh poltettavat
verhat, sit panemmo Sinun altarile häkkilöi.
KANONI (kačo oktoekhos)
EKSAPOSTILARIO (kačo oktoekhos)
Psalmu 148
Ylendäkkiä Ižändiä taivahis olijat, Ylendäkkiä Händy korgevuksis! Ylendäkkiä
Händy kai Hänen anhelit, ylendäkkiä Händy kai taivahan joukot! Ylendäkkiä
Händy päiväine da kuudamaine, ylendäkkiä Händy kai läpettäjät tiähtet!

Ylendäkkiä Händy taivahien taivahat dai viet, kudamat ollah taivahan
pilvis! Ylendettähes net Ižändiä, sikse gu Häi sanoi, i net roittih. Kai net
roittih Hänen käskys. Häi azetti net imazekseigiä, Häi andoi niilöile zakonan, kudamua vastah net ei mennä. Ylendäkkiä Ižändiä, muan piäl olijat,
suuret meren eläjät dai kai syvyöt! Tuli dai rais, lumi dai udu, suuri tuuli, kudai täyttäy Hänen käskyt, mäit dai kaikki mättähät, uudizen antajat
puut dai kai kedrat, zvierit dai kai žiivatat, muan vilizijät dai taivahan linnut, muan suarit dai kai rahvasrovut, kniäzit dai kai muan sud’d’at, brihat
dai neidizet, vahnat dai nuoret ylendettähes Ižändän nimie, sendäh gu vai
Hänen nimi on korgei. Hänen kunnivo on mual dai taivahis. Ižändy andoi Omale rahvahale uuvven väin, ku Händy ylendettäs kai Hänen pyhät,
Izrailan rahvas, kuduat ollah Hänen lähäl. Alliluija!
Psalmu 149
Pyhät, pajatakkua Ižändäle uuzi pajo, pajatakkua Hänele ylendyspajo
Jumalankoin sluužbas! Iloikkahes Izrail’u omas Luadijas, Sionan eläjät
piettähes hyviä mieldy oman Suarin täh! Kiitettähes Hänen nimie tansijen, soitettahes Hänele timpanal da liiral! Ižändy suvaiččou Omua rahvastu, Häi avvuttau sanankuulijoil, andau heile piäzendän. Hänen pyhät
pajatettahes ylendyspajuo Hänen kunnivon täh, iloittahes yölgi magavosijal! Oldahes heijän huulil kiitändypajot Jumalale, heijän käzis olgah kaksiteräine miekku, ku hyö voidas tazata muailman rahvahile, panna kurih
rahvasrovut, ku voidas siduo čieppilöih heijän suariloi, valdumiehien jallat panna ruadoih da suudie heidy heih niškoi kirjutetul suvvol. Tämä on

pyhien kunnivokas ruado. Alliluija!
Psalmu 150
Ylendäkkiä Jumalua Hänen pyhäs kois, ylendäkkiä Händy taivahan huonuksis! Ylendäkkiä Händy Hänen suuris ruadolois, ylendäkkiä Händy, Hänen
valdu on suuri! Ylendäkkiä Händy torven soitandal, ylendäkkiä Händy
arfal da liiral soittajen! Ylendäkkiä Händy tansijen da timpanoih lyvven,
ylendäkkiä Händy kieli- da puhaldinsoittimil! Ylendäkkiä Händy helizijöil
tsimbualoil, ylendäkkiä Händy kumizijoil tsimbualoil! Kaikin, kes on elaijan hengi, ylendäkkiä Ižändiä! Alliluija!
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Sinule, Hospodi, meijän Jumal, kuuluu kunnivo da Sinule, Tuatto, Poigu i
Pyhä Hengi, myö ylistysty nostammo nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
Kunnivo olgah Sinule, kudai ozutit meile valgehuon.

Suuri ylistyspajo
Kunnivo Jumalale ylimäzes taivahas, i mual rauhu rahvahile, kudamii Häi
suvaiččou. Myö kiitämmö Sinuu, ylistämmö Sinuu, kumardammokseh Sinuu,
kunnivoičemmo Sinuu, passibuo kannammo Sinule Sinun suuren kunnivon
täh. Hospodi, Suari, taivahalline Jumal, Tuatto kaikenvaldaine. Hospodi,
ainavo Poigu, Iisus Hristos da Pyhä Hengi. Hospodi Jumal, Jumalan vuonu,

Ižän Poigu, kudai otat iččeh piäle muailman riähkän, armahta meidy. Sinä,
kudai otat iäre muailman riähkän, ota vastah meijän malitut. Sinä, kudai
istut Tuatan oigiel puolel, armahta meidy. Vai Sinä olet pyhä, Sinä olet
ainavo Ižändy, Iisus Hristos, Tuatan Jumalan kunnivokse. Amin.
Joga päiviä kiitän Sinuu, ylendän Sinun nimie ainos da ilmazen ijän. Ižändy,
Sinä olet meijän suoju polves polveh suate. Minä sanoin: Ižändy, armahta
minuu, paranda minun hengi! Riähkävynnyh olen Sinun ies. Sinus minä
ečin suojua. Sinähäi olet minun Jumal- opasta minuu täyttämäh Sinun
tahtuo! Sinun luo on elaijan nouzemu, Sinun valgies myö suammo valgien.
Ole iellehgi armolline niilöile, ket tundietah Sinuu.
Anna Hospodi meijän viettiä tämä päivä riähkiä ruadamatta. Blahoslovoidu
olet Sinä, meijän Tuattoloin Jumal, dai kiitetty da ylistetty on Sinun nimi
ilmazen ijän! Ižändy, ole meile armolline! Sinuh myös piämmö toivuo.
Kiitetty olet Sinä, Ižändy! Opasta minuu tundemah Sinun käskylöi. Kiitetty olet Sinä, halliččii, anna minule ellendysty opastuo Sinun käskyt. Kiitetty olet Sinä, Pyhä! Opasta minule Sinun käskylöi. Hospodi, Sinun armo
pyzyy ilmazenijän. Älä käzies ruaduo hylgiäy! Sinule pädöy kiittämine,
Sinule pädöy pajattamine. Sinule roih kunnivo Tuatto, Poigu da Pyhä
Hengi, nygöi i ainos da ijänkaiken. Amin.
PAJOSTIKIRAT(kačo oktoekhos)
Liitevirkehet:

Aigastu huondestu myöte anna meile kylläl Sinun armuo, sit myö ihastummo da piemmö iluo kai elaijan päivät. Ihastuta meidy niilöis päivis,
konzu annoit meile tuskua, niilöis vuozis, konzu näimmö gor’ua. Anna
Omile käskyläzile nähtä Sinun ruavot, a heijän lapsile Sinun kunnivo.
Ižändy, meijän Jumal, ole hyvä meidy vaste, anna meile lykkyy meijän ruadolois, hyvitä meijän käzien ruavot.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
JUMALANSUAJAN STIKIRA (kačo oktoekhos)
Hyvä on kiittiä Ižändiä, pajattua Sinun nimele, Ylimäine, sanella huondeksel Sinun armon näh, a ehtäl Sinun todeh näh.
Pyhä Jumal, Pyhä vägevy, Pyhä Kuolematoi, armahta meidy (3)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin
Kaikis pyhin Troičču, armahta meidy. Hospodi, puhtasta riähkis meijät.
Halliččii, prosti pahat ruavot meijän. Pyhä, tule da paranda heikkovus
meijän Sinun nimen täh.
Hospodi armahta, Hospodi armahta, Hospodi armahta.
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin

Tuatto meijän taivahalline! Olgah pyhänny Sinun nimi. Tulgah Sinun valdu.
Roikkah Sinun tahto kui taivahas, mugai mual. Anna meile tänäpäi meijän
jogapäiväine leiby. Prosti meile meijän vellat, kui myö prostimmo niilöile,
ket ollah meile vellas. Älä vie meidy muanitukseh, a piästä meidy pahas.
PÄIVÄN TROPARI (Kačo oktoekhos)
Kunnivo olgah Tuatale i Poijale da Pyhäle Hengele nygöi i ainos da ilmazen ijän. Amin.
TEOTOKION (kačo oktoekhos)
Hospodi, blahoslovi.
Meijän pyhien tuattoloin ezimalittuloin täh Hospodi Iisus Hristos, Jumal
meijän, armahta meidy. Amin.

VIIKONPÄIVIEN EKSAPOSTILARIOT
Maanantaina
Jumala, sinä olet koristanut tähdillä taivaankannen ja enkelisi valaisevat
maailmaa. Kaiken Luoja, pelasta sinua veisuin ylistävät.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen.
Herran äiti Neitsyt, sinä enkelien ihastus, murheellisten ilo, kristittyjen
puolustaja, varjele meitä ja päästä meidät iankaikkisista vaivoista!

Tiistaina 3. sävelmä
Ylistäkäämme kaikki Johannesta, edelläkävijää, Vapahtajan kastajaa, profeetasta syntynyttä profeettaa, erämaan kasvattia ja Elisabetin lasta!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen.
Herran Äiti Neitsyt, sinä enkelien ihastus, murheellisten ilo, kristittyjen
puolustaja, varjele meitä ja päästä meidät iankaikkisista vaivoista!

Keskiviikkona ja perjantaina 2. sävelmä
Risti, koko maailman suojelija! Risti, kirkon kaunistus! Risti, hallitsijain
vahvistus! Risti, uskovaisten tuki! Risti, enkelten kunnia ja pahojen henkien
turmio!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen.
Seistessään ristisi luona sinut siemenettä synnyttänyt valittaen huudahti:
Voi, suloisin lapseni. Kuinka en enää näe sinua, maailman Valoa. Kuinka
sinä, Elämänantaja, olet laskeutunut kuolleiden joukkoon.

Torstaina 2. sävelmä
Oi, Vapahtajan apostolit, te kuljitte maan äärestä toiseen ja julistitte Kristuksen todellista syntymistä Neitseestä. Te käännytitte pakanat harhasta
ja toitte kaikille valon. Te opetitte meitä kumartamaan Pyhää Kolminaisuutta.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Ylistäkäämme kaikki suurta esipaimenta ja oikean uskon puolustajaa, Myrran
arkkipiispaa Nikolaosta. Sillä hän ilmestyi keisari Konstantinokselle ja
Ablabiokselle ja kumosi väärän tuomion. Näin hän pelasti syyttömästi
tuomitut kuolemasta.
Nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi puhdas Maria, sinä kultainen suitsutusastia, sinusta totisesti tuli rajoittumattoman Kolminaisuuden sija, sillä sinulle, oi Neitsyt, Isä on antanut
armon, sinussa Poika asui ja sinut Pyhä Henki peitti varjollaan ja pyhitti
Jumalansynnyttäjäksi.

Lauantaina 3. sävelmä
Elävät ja kuolleet ovat valtasi alaisuudessa, oi Jumala, ja pyhiesi joukko
valaisee maailmaa. Kaiken Luoja, pelasta sinua veisuin ylistävät.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen.
Sinusta me olemme ylpeitä, oi Jumalansynnyttäjä, sinä olet puolustajamme
Jumalan edessä. Ojenna pyhä kätesi ja kukista vihollisemme. Esirukoustesi
tähden lähettäköön Herra meille avun pyhäköstään

KATISMAREKISTERI

A
1. Tuomaan sunnuntaista ristin ylentämisen juhlan päättäjäisjuhlaan.
2. Kristuksen syntymän esijuhlasta teofanian päättäjäisjuhlaan
3. Kahdella suurta paastoa edeltävällä viikolla
B
1. Ristin ylentämisen juhlan päättäjäisjuhlasta Kristuksen syntymän
esijuhlaan
2. Teofanian päättäjäisjuhlasta tuhlaajapojan sunnuntaita edeltävään
lauantaihin. Polyeleon sattuessa luetaan ainoastaan kaksi katismaa.
E
Piinaviikolla

C
Suuren paaston viikoilla 1-4 ja 6
D
Suuren paaston viidentenä viikkona

KANONI
Pajo

Irmossi

Oktoekhos

Troparit
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
Herra armahda (3) pyhän katismatropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
Herra armahda (3) Kunnia..nyt...
Kontakki ja iikossi pyhälle (Minea)
Päivän synaksarion (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)
oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää
Henkeä nyt aina ja iankaikkisesti.Amen
Jumalansuajan tropari (Minea)

Oktoekhos

Jumalansuajan kiitospajo
2 oktoekhoksen troparia (yksi kummastakin kanonista)
1 pyhän tropari (Minea)
Kunnia...nyt...
Jumalansuajan tropari (Minea)

2

1

Oktoekhos
2

3

Oktoekhos

2

4

Oktoekhos
2

5

Oktoekhos
2

6

Oktoekhos

2

7

Oktoekhos
2

8

9

Totisesti on kohtuullista

1

Katabasi

Irmossi (Minea)

Irmossi (Minea)

Me kiitämme...Irmossi (Minea)

Irmossi (Minea)

